
                             

 
 
 

CMBS02 เชยีงใหม่ มอ่นแจม่ 4วนั 2คนื
พกัเมอืงเชยีงใหม ่2คนื ราคา6,999 บาท เดนิทางโดยรถโคช้ปรบัอากาศ

วันเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก 2-6 ปี 
ไมเ่สรมิเตยีง 

พักเดีย่ว 
เดนิทางคนเดยีว เพิม่ 

ทีน่ั่ง 

3-6 ธันวาคม 64 6,999 ไมม่รีาคาเด็ก 1,500 30 
30 ธันวาคม-2 มกราคม 65 6,999  1,500 30 
 
 
 

19.30น.  จดุนัดหมาย ป๊ัม Shell แม็คโครแจง้วัฒนะ เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับ สมควรแกเ่วลาออกเดนิทางสู ่จังหวัดเชยีงใหม ่
(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ10ชัว่โมง) อสิระใหท้กุทา่นพักผ่อนบนรถตามอัธยาศัย  

 
 
 
เชา้ เดนิทางถงึ จังหวัดเชยีงใหม ่แวะจดุพักรถเพือ่ใหท้า่นไดท้ าธุระสว่นตัว 

บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ที ่1) จากนัน้น าคณะขึน้ตูป้รับอากาศเดนิทางสู่แม่แตง  ชมความงดงาม อลังการ วัด

เดน่สะหรศีรเีมอืงแกน หรอื วัดบา้นเดน่ บรเิวณทีต่ัง้เป็นเนนิเขาเตีย้ๆมภีมูทิัศน์ทีส่วยงาม มรีูปแบบสถาปัตยกรรม

ทีผ่สมผสานระหวา่งศลิปะไทยและลา้นนา เดนิทางสู่น าคณะเขา้ชม สวนผลติเมล็ดพันธุไ์มส้นสองใบ (สวนสน

แมแ่ตง) มตีน้สนปลกูเรยีงกันอยา่งสวยงาม เป็นสวนทีม่อีากาศร่มรื่นเย็นสบายตลอดทัง้วัน ใหท้่านไดเ้ก็บภาพ

บรรยากาศสวยๆ 

บา่ย บรกิารอาหารกลางวัน (มือ้ที ่2)  

 ดอยมอ่นแจม่ สดูบรรยากาศบรสิทุธิ ์ชมววิธรรมชาตแิบบพาโนรามา แวะคาเฟ่สุดชคิ กาแฟหลักสบิ ววิหลัก

ลา้นที่สวนดอกไมป้างฮวา ชมทุง่ดอกไมต้ามฤดกูาลทีส่วยงดงาม  วัดพระธาตดุอยค า ตัง้อยู่บรเิวณดอยค า 

มอีงคห์ลวงพ่อทันใจ ซึง่สรา้งข ึน้ในสมัยพญากอืนา กษัตรยิแ์หง่ลา้นนา นักทอ่งเทีย่วมาเทีย่ว ท าบุญ ขอพรให ้

สขุสมหวัง เมือ่ไดส้มหวังแลว้จะน าดอกมาลมิาแกบ้น (ความเชือ่เฉพาะบุคคล) วัดพระธาตุดอยสุเทพ ปูชนีย

สถานศักดิส์ทิธิค์ูบ่า้นคูเ่มอืงในจังหวัดเชยีงใหม ่เป็นพระธาตปุระจ าปีเกดิปีมะแม 

เย็น     บรกิารอาหารเย็น (มือ้ที ่3)  ทีพ่กั: โรงแรม Peppery Hills Hotel หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

 
 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ที ่4) 

น าท่านเดนิทางสู่ รา้นโกเหน่ง รา้นยอดฮติ มีปาท่องโก๋รูปร่างแปลกตา วัดพระสงิห์วรมหาวหิาร ที่

ประดษิฐานพระพุทธสหิงิคศ์ลิปะเชยีงแสนโบราณ เป็นพระธาตุประจ าปีเกดิของผูท้ีเ่กดิปีมะโรงวัดโลกโมฬ ี

วัดเกา่แกส่ไตลล์า้นนาทีส่วยงามทรงคณุคา่ อายกุวา่หา้รอ้ยปี  

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวัน (มือ้ที ่5) 

หว้ยตงึเฒ่า หุน่ฟางคงิคองยักษ์และผองเพือ่น สะพานซตูองเป้ ทอดยาวทุง่นารายลอ้มภเูขาโอบลอ้ม 

วัดตน้เกวน๋ วัดเกา่แกส่ไตลล์า้นนาแท ้ๆ   

เย็น     บรกิารอาหารเย็น (มือ้ที ่6) อสิระเดนิชอ้ปป้ิง กาดหนา้มอ เชยีงใหม ่ตามอัธยาศัย  

           ทีพ่กั: โรงแรมPepperyHills Hotel หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

 

 

เชา้    บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ที ่7)  

 น าทา่นขึน้รถโคช้ปรับอากาศออกเดนิทางจากเชยีงใหมสู่จั่งหวัดล าปาง แวะกาดทุง่เกวยีน สดุยอดแหลง่ของฝากภาคเหนือ 

อสิระใหท้า่นซือ้ของฝากกลับบา้นเชน่หมทูอด ไสอ้ั่ว น ้าพรกิหนุ่ม แคบหมู พระธาตลุ าปางหลวง พระธาตุประจ าปีเกดิ ปีฉล ู

ใหท้า่นสักการะ ขอพร และชมมหัศจรรยเ์งาพระธาตแุละพระวหิารในดา้นมมุกลับ  

วนัที ่1    จดุนดัพบปั๊ม Shell แม็คโครแจง้วฒันะ – เดนิทางสูจ่งัหวดัเชยีงใหม ่                                                                                                                           

วนัที ่3    รา้นโกเหนง่-วดัพระสงิห-์วดัโลกโมฬ-ีหว้ยตงึเฒา่-วดัตน้เกวน๋-กาดหนา้ม.เชยีงใหม ่                                                                          

วนัที ่4    จงัหวดัล าปาง – กาดทุง่เกวยีน – พระธาตลุ าปางหลวง -เดนิทางกลบันนทบุรถีงึปลายทางประมาณ 23.00 น. 

วนัที ่2    เชยีงใหม-่แมแ่ตง-วดัเดน่สะหรศีรเีมอืงแกน-สวนสนแมแ่ตง-ดอยมอ่นแจม่-สวนดอกไมป้างฮวา- 

               พระธาตดุอยค า-พระธาตดุอยสเุทพ 



                             
เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวัน(มือ้ที ่8) หลังทานอาหารกลางวันเดนิทางกลับ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 7 ชั่วโมง) ถงึปลายทาง

นนทบรุ ีโดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทับใจ 

 

  

 

 

 

 

รายการทัวร์สามารถสลับเปลีย่นแปลงไดใ้นวันนั้นๆตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ , สายการบนิการจราจร, การ
เดนิทางชว่งเทศกาลหรอืวันหยดุตา่งๆหรอืการเกดิโรคระบาด เป็นตน้ 

มาตรการดแูลป้องกนัการตดิเชือ้โควดิ-19 ของเรา 

 ตรวจวัดอณุหภมูกิอ่นเดนิทาง 
 ฉีดพ่นฆา่เชือ้ภายในยานพาหนะ และภายในหอ้งพัก 
 โตะ๊อาหาร มกีารจัดทีน่ั่งแบบเวน้ระยะหา่ง ใชช้อ้นกลาง (Social Distancing) 
 ปฏบัิตติามกฎระเบยีบของทางภาครัฐเพือ่ป้องกันและยับยัง้การแพร่ระบาดของโควดิ-19  

เอกสารทีป่ระกอบการเดนิทาง 
- ส าเนาบัตรประชาชน ** กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมัดจ า ** 
- เอกสารรับรองการไดรั้บวัคซนีป้องกนัโรคโควดิ-19 หรอื ใบรับรองผลการตรวจโควดิ-19 
 

อตัราบรกิารนีร้วม 
 คา่รถโคช้ปรับอากาศและคา่น ้ามัน 

 คา่บรกิารคนขับรถ 

 คา่ทปิไกด ์

 คา่ทีพั่ก 2คนื หอ้งละ 2-3 ทา่นตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืระดับเทยีบเทา่ 
- กรณีหอ้งพักคูแ่บบ TWN เต็ม หรอืไมม่ ีทางบรษัิทขอปรับพักแบบเตยีงเดีย่วDBLแทน กรณรีะบพัุกหอ้ง DBL มาแลว้หอ้ง
เต็มหรอืไมม่ขีอปรับพัก TWN แทนแทนโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
- กรณีหอ้งพัก 3 ทา่น TRP อาจเป็น เตยีงเสรมิ หรอืฟกูทีน่อนเสรมิข ึน้อยูก่ับแบบทีพั่กของโรงแรมนัน้ๆ 
- ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง 

 คา่อาหารตามทีร่ะบใุนโปรแกรม คา่เขา้ชม ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 

 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมตามรายการทีร่ะบสุ าหรับนักทอ่งเทีย่วไทย 
 ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 
 เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
 คา่ประกันอบัุตเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบรษัิทฯประกนัภัยทีบ่รษัิทท าไว ้

ทัง้นี้ยอ่มอยูใ่นขอ้จ ากัดทีม่กีารตกลงไวก้ับบรษัิทประกนัชวีติ ทกุกรณี ตอ้งมใีบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย ์จาก
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ไมร่วมประกันสขุภาพ ทา่นสามารถสั่งซือ้ประกันสขุภาพเพิม่ไดจ้ากบรษัิทประกันท่ัวไป 

• ชาวตา่งชาต ิช าระเพิม่ทา่นละ 800 บาท 

อตัรานีไ้มร่วม 
 คา่มนิบิารใ์นหอ้งพัก และคา่ใชจ้า่ยสว่นตัว เชน่ คา่โทรศัพท ์คา่ซักรดี เป็นตน้ 
 คา่ใชจ้า่ยและคา่อาหารทีน่อกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุ
 คา่ประกันภัยธรรมชาต ิและประกันชวีติสว่นตัว และประกันสขุภาพ 
 คา่อาหารส าหรับทา่นทีท่านเจ มังสวรัิต ิและหรอือาหารส าหรับมสุลมิ  

 
เง ือ่นไขการจอง 

มัดจ าทา่นละ 1,500 บาท/ทา่น และช าระเงนิคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 20 วัน 
(การไมช่ าระเงนิคา่มัดจ า หรอืช าระไมค่รบ หรอืเชค็ธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าดว้ยสาเหตุใด ผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิการจอง
หรอืยกเลกิการเดนิทาง)   

หมายเหต ุ
 บรษัิทฯ มสีทิธิท์ ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตสุดุวสิัยไมอ่าจแกไ้ขได ้
 บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเทีย่วบนิ การล่าชา้ของสายการบนิ ภัย

ธรรมชาต ิการเมอืง จราจล ประทว้ง ค าสั่งของเจา้หนา้ทีรั่ฐ และอืน่ๆ ทีอ่ยูน่อเหนือ 
 การควบคมุของทางบรษัิท หรอืคา่ใชจ่า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิข ึน้ทางตรง หรือทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญ

หาย ความลา่ชา้ หรอืจากอบัุตเิหตตุา่งๆ 
 มัคคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทน บรษัิทฯนอกจากมเีอกสารลงนามโดย

ผูม้อี านาจของบรษัิทฯก ากับเทา่นัน้ 
 ราคาดังกลา่วขา้งตน้สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่ตามสภาวะค่าเงนิบาทและค่าน ้ามันทีไ่ม่คงที ่

การปรับราคาคา่โดยสารของสายการบนิ เพิม่เตมิจากราคาทีก่ าหนดไว ้
 เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดใชบ้รกิารใดบรกิารหนึ่ง หรือไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถือว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่

สามารถเรยีกรอ้งคา่บรกิารคนืได ้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิ ้

หมายเหตุส าคญั: ผูเ้ดนิทางเขา้จงัหวดัเชยีงใหม ่ จะตอ้งแสดงเอกสารอยา่งใดอยา่งหนึง่ ดงัตอ่ไปนี ้  

 ตอ้งเป็นผูท้ ีไ่ดร้บัวคัซนีดงัตอ่ไปนี ้(ไมน่อ้ยกวา่ 14 วัน) 

Sinovac 2เข็ม  / Sinopharm 2เข็ม / AstraZeneca 1เข็ม / Moderna 2เข็ม /วัคซนีไขว/้อืน่ๆ (ตรวจสอบมาตรการจังหวัด) 

 ผูเ้คยตดิเชือ้โควดิ-19 ตอ้งหายจากอาการป่วยมาแลว้ไมเ่กนิ 90วนั   

 มเีอกสารแสดงผลตรวจหาเชือ้โควดิ-19โดยวธิี RT-PCR หรอื Antigen Test kit (ATK) ไมเ่กนิ72ชั่วโมง 
 

เงือ่นไขการจอง 


